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رسانهها ريسك فساد
براي مقام سياسي را افزايش ميدهند

سياس�تمداران از رس�انهها بي�ش از ه�ر چي�زي ميترس�ند.
بنابراين رس�انهها اگ�ر بتوانند جعبه س�ياه ادارات را ب�از كنند،
ريس�ك فس�اد را ب�راي مقام�ات سياس�ي افزاي�ش ميدهند.

دكتر محمد فاضلي ،كارشناس مسائل اجتماعي در در دومين مراسم
اختتـاميه جش��نـواره فرهنگـي امينالضرب كه در ات��اق بازرگاني
تهـران برگزار ش��د ،با تأكيد بر مس��ئله مبارزه با فس��ـاد از رسانهها
خـواست عالوه بر گزارشگـري پديده فساد اقتصـادي ،به راهكارهـاي
مبارزه با آن نيز بپـردازند.
وي گفت :مبارزه كردن با فس��اد امري فراتر از مطبوعات نيازمند دو
دسته اصالحات اس��ت كه يكي اصالحات حقوقي است؛ يعني صرفاً
با داش��تن مطبوعات گس��ترده و تعداد بيش��تر افش��اگري و حتي با
اعدام كردن و مدلهاي قديمي رضاشاهي كه نانوا را در تنور انداخت
نميتوان مشكل فساد را حل كرد.
فاضلي افزود :نكته دوم قطع سازوكارهاي توليد رانتهاي مولد منافع
نامشروع است؛ يعني نميشود در كش��وري از سرچشمه دائماً رانت
غيرمولدي توزيع ش��ود و مانن��د رودخانه جاری ش��ود و يك عدهاي
به عنوان رس��انه بهطور دائم اعالم كنند كه كجا فس��اد هست و يك
عدهاي هم در پايي��ن همان رودخانه با قالب س��عي كنند ماهيهاي
فاسد را بگيرند بلكه بايد سرمنشأ فساد و رانتهاي غيرمولد را در اين
كشور گرفت.
اين كارشناس مسائل اجتماعي بيان داش��ت :اما اين دو اصالح يعني
اصالح حقوقي و حذف كردن رانتهاي غير مولد بايد مورد حمايت افكار
عمومي قرار گيرد و براثر مورد حمايت قرار گرفتن زمينهاي فراهم شود
كه ما آن مجموعهها را شناسايي كنيم و از بين ببریم.
اين جامعهشناس اظهار داشت :رسانهها ميتوانند ريسك فساد را براي
مقامات سياس��ي افزايش دهند ،مقامات سياس��ي در همه جاي دنيا
اينگونه هستند كه اصال از خدا نميترس��ند و از جهان آخرت هم اگر
اعتقادي به آن داشته باشند نميترسند كه اميدوارم در كشور ما اينگونه
نباش��د .بلكه مقامات سياسي از رس��انه بيش از هر چيزي ميترسند.
بنابراين رسانهها اگر بتوانند جعبه سياه ادارات را باز كنند اثر رسانهها
بيشتر ميشود؛ البته نبايد همه كار را به دوش رسانه انداخت.
فاضلي در مورد باز كردن جعبه س��ياه فساد ،ايدهاي را به عنوان ويكي
فساد مطرح كرد و گفت :ويكي فساد ميتواند يك سايت اينترنتي باشد
كه افراد اطالعات چگونگي بهوجود آمدن فس��اد را درآن انتشار دهند
و بنابراين ما ميتوان توليد اطالعات در مورد چگونگي بهوجود آمدن
فساد در يك اداره را توسط افراد و كارمندان مطلع از طريق ويكي فساد
بدون اينكه نامي از فرد مفسد ذكر شود اطالعرساني كرد.
وي افزود :ايده ويكي فساد ،ايدهاي براي مطلعكردن مردم از رويههاي
فساد اس��ت .اگر امروز با مردم در مورد فس��اد صحبت كني آنها منشأ
فس��اد را بانكها عنوان ميكنند ،در حالي که ممكن است در جاهايي
فس��ادهاي بزرگ و كوچكي صورت گيرد كه زمان كس��ب و كارها را
طوالني ميكند و اص ً
ال در ديد مردم نيست و ويكي فساد ميتواند همه
فساد را در صفحه رادار بگذارد.
فاضلي بيان داشت :بنابراين با اين كار ميتوان ذهن مردم را از فساد به
رويههاي مسبب فساد كشاند .بنابراين ميتوان دهها ميليون ايراني را
وارد فرآيند توليد راههاي فساد كرد؛البته اين كار هزينهدارد اما ويكي
فساد ميتوان سطح مبارزه با فساد را از غر زدن در مورد فساد باال برد و
راهكارهاي كنترل فساد را نشان داد .فاضلي بيان داشت :بنابراين اگر در
دراز مدت رسانهها فقط فساد را گزارش كنند،اما نقشي براي بهبود آن
نداشته باشند يا موفقيتها براي مباره با فساد را گزارش نكنند در اصل
در حلقه توليد فساد مشاركت كردهاند.
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تشكيل  506پرونده قاچاق قطعات خودرو

یک مقام مس�ئول ارزش كل پروندههاي س�ال ج�اري در حوزه
قاچاق قطع�ات خ�ودرو را در ح�دود  470ميليارد ري�ال عنوان
ك�رد و گفت :پرون�دهاي ب�ا ارزش  118ميليارد ري�ال بزرگترين
پرونده مفت�وح جاري در خص�وص قاچاق قطعات خودرو اس�ت.

س��يد عبدالمجيد اجتهادي ،مديركل پيش��گيري و نظارت بر قاچاق
كاال و ارز س��ازمان تعزيرات حكومتي ب��ا بيان اينك��ه در حال حاضر
پروندههاي متعددي در حوزه قاچاق قطعات خودرو در اين س��ازمان
مفتوح اس��ت،گفت :در س��ال جاري 506 ،فقره پرونده در اين زمينه
تشكيل شدهاست.
وي در گفتوگوی اختصاصي با خط بازار با اشاره به اينكه شركتهاي
مطرحي در بين متهمان وجود دارند ،خاطر نشان كرد :اين پروندهها
مربوط به شركتهاي واردكننده قطعه است و نه قطعهساز.
اجتهادي ارزش كل اين پروندهها را در حدود  470ميليارد ريال عنوان
كرد و گفت :پروندهاي ب��ا ارزش  118ميليارد ريال بزرگترين پرونده
مفتوح جاري در خصوص قاچاق قطعات خودرو است.
وي در ادام��ه اف��زود :همچنين بزرگتري��ن پروندهاي ك��ه منجر به
محكوميت شده ،مربوط به يك مورد قاچاق لوازم يدكي با ارزش حدود
 51ميليارد ريال بودهاست.
........................................................................................................................

شاخص بورس  ۳۴۸واحد كاهش يافت

شاخص كل در بازار بورس ديروز (چهارشنبه)  ۳۴۸واحد كاهش
داشت و در نهايت اين شاخص به رقم  ۲۵۵هزار و  ۱۶۳واحد رسيد.

در معـامـالت ديـروز بيش از  ۲ميليارد و  ۹۱۰ميليون س��هـم ،حق
تقـدم و اوراق بهـادار به ارزش  ۹هـ��زار و  ۷۴۵ميليارد ريال در ۳۰۴
هـزار نوبت داد و ستـد شد.
همچنين ش��اخص كل (هم وزن) با  ۵۱۴واحد افزاي��ش به  ۶۵هزار و
 ۳۳۱واحد و شاخص قيمت (هم وزن) با  ۳۴۴واحد رشد به  ۴۳هزار و
 ۷۹۵واحد رسيدند.
عالوه بر اين در بين تمامي نمادها ،گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) با
 ۱۴۶واحد ،مخابرات ايران (اخابر) با  ۶۶واحد و بانك پارسيان (وپارس)
با  ۵۷واحد بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص كل داشتند.
در مقابل پااليش نفت اصفهان (شپنا) با ۱۵۸واحد ،صنايع پتروشيمي
خليج فارس (فارس) با  ۱۳۹واحد ،س .نفت و گاز پتروش��يمي تأمين
(تاپيكو) با  ۱۳۲واحد ،پااليش نفت تبريز (شبريز) با  ۱۰۲واحد ،پااليش
نفت بندرعباس (شبندر) با  ۹۸واحد و سرمايهگذاري غدير (وغدير) با
 ۸۶واحد از جمله گروههايي بودند كه افت شاخص بورس را رقم زدند.
شاخص فرابورس نيز ديروز بيش از نزديك به  ۳واحد افت داشت و روي
كانال 3هزار و  ۴۱۸واحد ثابت ماند.
همچنين در اين بازار يك ميليارد و  ۵۹۸ميليون برگه سهم به ارزش
بيش از  ۱۰هزار و  ۱۷۵ميليارد ريال داد و ستد شد.
........................................................................................................................

چين :به خريد نفت از ايران ادامه ميدهيم

وزارت خارجـه چين اعـالم كـرد ك�ه به خـريد نفـت از ايـران
ادامه خـواهـد داد.

به گزارش «ايلنا» به نقل از «جروزالم پس��ت» مقامهاي آگاه وزارت
خارجه چين در مورد ادامه خريد نفت از ايران گفت :چين به خريد نفت
مورد نياز از ايران ادامه ميدهد .ما خريد از ايران را كاهش دادهايم،اما
به خريد خود از اين كشور ادامه خواهيم داد تا از اين طريق استقالل
خود را از تحريمهاي امريكا نش��ان دهيم و همچنين اقتصاد ايران را
نيز حفظ كنيم.
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گزارش

با اجاره حساب بانکی سازمان امور مالیاتی دور میخورد
حسابهاي بانكي با گردش باالي  5ميليارد تومان رصد میشود

اجاره حساب بانكي به نام اشخاص حقيقي
نشان ميدهد كه رصد حسابهاي بانكي
اشخاص حقيقي در كنار اشخاص حقوقي
چند سالي است كه آغاز شدهاست و برخي
اشخاص با هدف پنهان نگهداشتن مجموع
درآم�د و دارايي خ�ود و ف�رار مالياتي به
اين راه�كار روي آوردهان�د،در اين ميان
يك مس�ئول با بي�ان اينكه حس�ابهاي
بانكي با گردش باالي  5ميليارد تومان زير
ذره بين س�ازمان مالياتي قرار دارد،عم ً
ال
اي�ن س�يگنال را ارائ�ه داد كه وج�وه در
اقتص�اد اي�ران تحتنظ�ر دوربينم�دار
بس�ته قرار گرفتهاس�ت،اما محل نگراني
آن اس�ت كه حس�ابهاي بانك�ي اجاره،
كار را ب�راي ف�رار ماليات�ي ب�از ميكند.

اخذ مالي��ات از درآمدهاي قانوني و مش��روع
و همچني��ن مبارزه با درآمده��اي غير قانوني
و نامش��روع اي��ن اس��تلزام را ايج��اد ميكند
كه پول در اقتص��اد بهطور مس��تمر ردگيري
شود،اين ردگيري نياز به زيرساختي دارد كه
به نظر ميرسد مسئوالن براي شناسايي وجوه
وگردش مالي وجوه دست به كار شدهاند و اميد
ميرود در كنار اين مهم زيرساخت شناسايي
كليه داراييهاي اش��خاص حقيقي و حقوقي
اعم از انواع وجوه ،زمين وس��اختمان ،خودرو،
باغ ،ويال ،سكه ،ارز و طال در سامانهاي يكپارچه
فراهم آيد تا به سادگي اخذ ماليات از مجموع
درآمد و دارايي اشخاص و سالمت فعاليتهاي
مالي و اقتصادي آنها قابل شناسايي باشد.
در شرايطي كه يك نيروي كار پيش از دريافت
حقوق و دس��تمزد خود ماليات��ش را پرداخت
ميكند،متأس��فانه در اقتصاد ايران درآمدهاي
قابلمالحظهاي گ��ردش دارد كه ريالي ماليات
بانك

هم از آنها اخذ نميش��ود و امروز با وجوديكه
ادعا ميش��ود گ��ردش مالي ب��االي  5ميليارد
تومان اشخاص حقيقي تحت رصد است،شاهد
اشاعه حسابهاي بانكي اجارهاي هستيم كه به
نظر ميرسد با اجاره اين حسابها گردش زير
 5ميليارد تومان براي ف��رار مالياتي در جريان
است،از اين رو بايد يك اقدام جدي و همهجانبه
براي رصد گردش وجوه در اقتصاد انجام گيرد.
   حس�ابهاي بانك�ي با گ�ردش باالي
۵ميليارد تومان زير ذرهبين
در همینباره مس��ئول فرار مالياتي س��ازمان
مالياتي گفت :از سال  ۹۵اطالعات گردش مالي
افرادي را كه باالي ۵ميليارد تومان بوده است از
بانك مركزي گرفتيم و در حال بررسي هستيم
كه آيا آنه��ا پرونده مالياتي دارن��د و اگر پرونده
دارند آيا با اين گردش مالي انطباق دارد يا خير.
در برنام��ه «پاي��ش»  15مردادم��اه ،موضوع
«حسابهاي اجارهاي و فرار مالياتي» ،با حضور
يكي از مس��ئوالن س��ازمان امور مالياتي نقد و
بررسي شد.
هادي خان��ي ،مدي��ر كل دفتر بازرس��ي ويژه،
مبارزه با پولش��ويي و فرار مالياتي سازمان امور
مالياتي كشور با تأكيد بر مجوز داشتن بررسي
حس��ابهاي مش��كوك بانكي تصريح كرد :ما
حسابهايي را بررس��ي ميكنيم كه مشكوك
به فرار مالياتي يا مستعد هستند .ما در خصوص
تراكنشهاي بانكي روي س��ه دس��ته هستيم؛
دس��ته اول افرادي هس��تند ك��ه در چارچوب
مقررات س��ازمان امور مالياتي ،همكاري الزم
را نداشتهاند.
وي ادامه داد :دسته دوم افرادي هستند كه در
رسيدگي به پروندههاي آنها مانند حسابهاي
بانكي ،كارت بازرگاني ،فاكتورها و شركتهاي

امروز ب�ا وجوديك�ه ادعا
ميش�ود گ�ردش مال�ي
ب�االي  5ميلي�ارد تومان
اش�خاص حقيق�ي تحت
رصد است،ش�اهد اشاعه
حسابهاي بانكي اجارهاي
هستيمكهبهنظرميرسدبا
اجاره اين حسابها گردش
زير  5ميليارد تومان براي
ف�رار ماليات�ي در جريان
اس�ت،از اي�ن رو بايد يك
اقدام ج�دي و همهجانبه
ب�راي رصد گ�ردش وجوه
در اقتص�اد انج�ام گي�رد
ص��وري و غي��ره ،ردپاي آنه��ا پيدا ميش��ود.
گروه س��وم نيز افرادي هس��تند كه ردپايي در
پروندههاي فساد بانكي پيدا كردهاند.
خاني ب��ا تأكيد بر اختيار داش��تن س��ازمان
امور مالياتي در بررسي گردش مالي هر فرد
گفت :نوع بررسيهاي ما تا به امروز مربوط به
افرادي بودهاست كه مس��تعد يا مشكوك به
فرار مالياتي هستند.
خاني در خصوص ميزان ف��رار مالياتي با اعالم
اينكه در حال حاضر طبق برآوردهاي انجامشده
در اين موضوع بيش از  40هزار ميليارد تومان
فرار مالياتي در كشور وجود دارد ،تصريح كرد:
براي جلوگيري از فرار مالياتي همه سازمانها
بايد در دادن اطالعات با س��ازمان امور مالياتي
همكاري كنن��د .گام دوم در اي��ن زمينه ايجاد
صندوقهاي فروشگاهي اس��ت كه اين كار هم

مشاركتي است.
وي در خصوص فرار مالياتي پزش��كان نيز ابراز
كرد :رفتار س��ازمان با اين گروه مشابه با ساير
مؤديان است،اما با توجه به اينكه بر اساس قانون
بودجه سال  ،98پزشكان مكلف شدند دستگاه
پوز نصب كنند ،ما اي��ن موضوع را بهطور جدي
پيگيري ميكني��م .در صورت ع��دم همكاري
پزشكان با سازمان ،نوع برخورد ما با آنها شبيه
افراد مشكوك به فرار مالياتي است.
اين مسئول و كارش��ناس اقتصادي اظهار كرد:
س��ازمان امور مالياتي هم قانون��ي و هم ابزاري
ميتواند به تراكنشها و حسابهاي هر فردي
كه مشكوك شود ،دسترسي داشته باشد .نظام
بانكي تاكنون همكاري خوبي داش��ته است،اما
مشكل ما در همكاري با نظام بانكي ،صرفاً گرفتن
اطالعات حساب افراد نيست كه در حال حاضر
مشكل در شناس��ايي حس��ابهاي اجارهاي و
شناخت هويت افراد است .از سال  ،95اطالعات
گردش مالي افرادي را كه باالي  5ميليارد تومان
بودهاس��ت از بانك مركزي گرفتي��م و در حال
بررسي آنها از اين سال تاكنون هستيم.
وي در ادامه گف��ت :روي اطالعات اين افراد در
حال كار شدن است كه آيا آنها پرونده مالياتي
دارند و اگر پرونده دارند،آيا با اين گردش مالي
انطباق دارد ي��ا خير .ما اگر به افرادي برس��يم
كه در اي��ن زمينه مش��كوك هس��تند ،آنها را
اعتبارس��نجي ميكنيم .م��ردم در زمينه فرار
مالياتي بايد به س��ازمان كمك كنند و از اجاره
دادن حسابهايشان امتناع كنند.
خاني با تصري��ح به لزوم نظارت دس��تگاههاي
مسئول در تبليغات اينترنتي و آگهيهاي اجاره
حسابهاي بانكي افزود :سازمان امور مالياتي
در خصوص  20مورد از اين آگهيهاي اينترنتي
اقدام و اعالم جرم كردهاست .از زماني كه ما اين
اقدامات را ش��روع كردهايم ،حجم اين آگهيها
خيلي كمتر شدهاست.
خان��ي در خصوص پايانهه��اي پرداخت بانكي
نيز گفت 7 :ميليون پوز بانكي در كش��ور توزيع
شدهاس��ت .از نظر نظام مالياتي ،نقطه ابهام آن
كارايي آنهاست .طبق قانون بانك مركزي مكلف
است در اين زمينه وارد شود و بايد اين پايانههاي
بانكي را ساماندهي كند؛چراكه اين پايانهها منشأ
خوبي براي فرار مالياتي هستند.
وي در خصوص افراد مش��هور نظير بازيگران و
بازيكنان فوتبال نيز گفت :در بحث ورزش تمام
ورزشكاران مشمول ماليات هستند .در خصوص
حوزه هنر و بازيگران ،معافي��ت مالياتي وجود
دارد .هرچند با توجه به شرايط اقتصادي كشور،
در اي��ن خص��وص بهدنبال بازنگ��ري معافيت
هستيم.
خاني در پايان تأكيد كرد :ما نياز به همكاري
همه دس��تگاههايي داريم كه مج��وز فعاليت
اقتصادي ميدهند .آنها بايد در اعطاي مجوز از
سازمان امور مالياتي استعالم بگيرند .بخشي
از فرار ماليات��ي بهخاطر عدم رعايت اين مورد
اس��ت .از مردم نيز خواهش ميكنيم تا زماني
كه نظ��ام مالياتي هوش��مند نشدهاس��ت ،در
فعاليتهاي اقتصاديش��ان توجههاي الزم را
داشته باشند.

همتي :تصوير صحيح از مطالبات غيرجاري بانكها تهیه میشود

رئي�س كل بان�ك مرك�زي گف�ت :ب�ا مصوب�ه ش�وراي پول
و اعتب�ار ،تصويري صحي�ح از مطالب�ات غيرج�اري بانكها
ارائه و طبقهبن�دي مطالب�ات و نحوه شناس�ايي درآمدها،در
چارچ�وب روي�هاي واح�د در بانكه�ا عمليات�ي ميش�ود.

به گزارش«مهر»،ب��ه نقل از بان��ك مرك��زي ،عبدالناصر همتي،
رئيس كل بانك مرك��زي در يادداش��تي در صفحه اينس��تاگرام
خود نوشت :روزگذشته در چارچوب سلس��له برنامهها و اقدامات

بانك مركزي براي اصالحات الزم در نظام بانكي و پولي ،ش��وراي
پول و اعتبار دس��تورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات بانكها و
مؤسسات اعتباري را كه قب ً
ال به تأييد شوراي فقهي بانك مركزي
رسيدهبود،تصويب كرد.
وي افزود :در اين دستورالعمل اشكاالت مطرح در مورد مالحظات
ش��رعي و الزامات فقهي عقود را برطرف و تالش شدهاس��ت كه با
اجراي آن تصويري صحيح از مطالبات غيرج��اري بانكها ارائه و

طبقهبندي مطالبات و نحوه شناسايي درآمدها در چارچوب رويهاي
واحد در بانكها عملياتي شود.
همتي ابراز اميدواري كرد :اين اقدام مهم كه بعد از گذشت بيش از
سه دهه از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا ،عملياتي خواهد
شد بتواند ضمن رعايت مالحظات شرعي و الزامات فقهي مطرح در
عقود بانكي ،در افزايش شفافيت صورتهاي مالي بانكها و ساختار
ترازنامه آنها مؤثر باشد.

تداوم كاهش شاخص رشد جمعيت ايران
تا  30سال آينده

مديركل دفت�ر جمعي�ت ،ني�روي كار و سرش�ماري مرك�ز آمار
گفت :نرخ رش�د جمعيت سالمند كش�ورمان  3/62درصد است.

محزون درباره آينده جمعيتي ايران افزود :در سرش��ماري سال 1365
نرخ رشد جمعيتي  3/9درصدي را داشتيم و در سرشماري بعدي رشد
 ،1/9سپس  1/6و بعد از آن  1/3و سپس  1/2درصد بود .وي تصريح كرد:
برآوردهاي رسمي نشان ميدهد تا افق سال  1430كاهش شاخص رشد
جمعيت ادامه خواهد داش��ت .محزون اضافه كرد :در س��ال 23،1390
ميليون و  700هزار نفر  15تا  29سال داشتيم و در مدت پنج سال اين
رقم به  20ميليون نفر و اكنون به  18ميليون نفر كاهش داش��ته يعني
جمعيت جوان كشورمان با نرخ رشد منفي 3/24درصد در حال كاهش
است .وي متذكر شد :در سال  1400كه سهم سالمندي جمعيت از مرز
 10درصد عبور ميكند در س��ال  1420از مرز 19/4درصد و در س��ال
 1430از مرز  26/1درصد عبور خواهد كرد؛يعني در آن زمان يكچهارم
جمعيت كشور سالمند خواهند بود .مديركل دفتر جمعيت ،نيروي كار
و سرشماري مركز آمار گفت :آمار ازدواج از  891هزار در سال  1390به
 550هزار در سال  1397رسيدهاست.
محزون افزود :ميانگين سن ازدواج در دهه اخير براي آقايان از  24به
 27سال و براي خانمها از  19به  23تا  24سال افزايش يافته است و در
تهران براي آقايان  27و براي خانمها  26سال است و براي مناطق ،2 ،1
 3و  6تهران براي آقايان  32و براي خانمها  29سال است.
........................................................................................................................

آغاز پروازهاي برگشت حجاج از  25مرداد

سرپرت عمليات حج شركت فرودگاهها با اشاره به اعزام 88500
زائر به خانه خدا گفت :امس�ال با وج�ود افزايش تع�داد زائران و
پروازها و انجام همه پروازها توس�ط هما ،تأخيرات پروازي كاهش
چشمگيري داشت كه اين تجربه بزرگي در صنعت هوانوردي است.

گفتوگو با «فارس» اظهار داشت :با تالش همه
حشمتاهلل قرباني در 
دس��تاندركاران عمليات حج امس��ال پروازهاي ِ
رفت حجاج به پايان
رسيد و در عمليات رفت ،با انجام  361پرواز بيش از  88500زائر به خانه
خدااعزام شدند .وي گفت :شروع پروازهاي برگشت حجاج از  25مرداد
خواهد بود كهتا  14شهريور به پايان ميرسد ،اين عمليات  21روز طول
ي بيان كرد:
ميكشد كه فشردهتر از عمليات اعزام انجام ميشود .قربان 
امسال نسبت به سال گذشته  4درصد رشد زائر 14/5 ،درصد رشد پرواز
و  2/5درصد رشد حمل بار داشتيم .پروازهاي حج تمتع امسال از 17
تير ماه برابر با  8جوالي آغاز شد كه به مدينه و جده بود و شب گذشت ه
آخرين پرواز عمليات حج در فرودگاه امام(ره) انجام شد.
........................................................................................................................

قيمت رب كاهش يافته نه افزايش !

مع�اون نظ�ارت ب�ر كااله�اي مصرف�ي و ش�بكههاي توزيعي و
اقتصادي س�ازمان حماي�ت مصرفكنن�دگان و توليدكنندگان
گف�ت :بهدلي�ل كاه�ش قيم�ت گوج�ه فرنگ�ي و س�هم ب�االي
آن در قيم�ت رب ،هماهنگ�ي الزم ب�ا واحده�اي تولي�دي
و انجم�ن ذيرب�ط ب�راي تعدي�ل قيم�ت ص�ورت گرفتهاس�ت.

به گزارش «تسنيم» ،سيدداود موسوي با تكذيب خبر افزايش  40درصدي
قيمت رب گوجهفرنگي اظهار كرد :هرچند در حال حاضر رب گوجهفرنگي
از اقالم مش��مول اولوي��ت اول قيمتگذاري تثبيتي و تكليفي نيس��ت و
واحدهاي توليدي ذيربط بايد بر اس��اس ضواب��ط عمومي قيمتگذاري
مصوب هيئت تعيين و تثبيت قيمتها نسبت به تعيين قيمت كاالي خود
اقدام كنند،ولي به دليل كاهش قيمت گوجهفرنگي و سهم باالي آن در
قيمت رب ،هماهنگي الزم با واحدهاي توليدي و انجمن ذيربط به منظور
تعديل قيمت از طريق اين سازمان صورت گرفتهاست .اين مقام مسئول
تأكيد كرد :نهتنها قيمت رب افزايش نيافته بلكه شاهد كاهش قيمت آن
نيز خواهيم بود .موسوي متذكر ش��د :با توجه به اينكه سامانه مذكور در
شروع فعاليت است و بر اساس شرايط و قواعد عادي بازار و ضرورت وجود
كاال ،برخي اقالم پيش از اين توليد و با قيمته��اي قبل در بازار موجود
ميباشند و اطالعات مندرج در سامانه  ،124قيمت فعلي كاال در سطح
كشور ميباش��د و نه قيمت درج ش��ده روي محصول.بنابراين برداشتي
مبتني بر عدم كاركرد مطلوب اين سامانه صحيح نيست.
معاون نظارت بر كاالهاي مصرفي و ش��بكههاي توزيعي و اقتصادي
س��ازمان تصريح كرد :هر چند هدف غايي طراحي واجراي س��امانه
مورد نظر تسهيل اطالعرس��اني بهموقع و دقيق از قيمت كاالها براي
استفاده عموم شهروندان ميباش��د و حساسيت و د ّقت مخاطبان در
شروع راهاندازي سامانه قابل ستايش ميباشد،ولي روش اطالعرساني و
تحليل موضوع داراي اشكال است كه انتظار ميرود خبرنگاران محترم
و اصحاب رسانه قبل از انتش��ار اينگونه اخبار با متوليان امر مذاكره و
داليل مغايرت را احصا کنند و با كسب اطالعات از منابع خبري موثق
اطالعرساني دقيق را مد نظر قرار دهند.

خبر

تورم توليدكننده مرغداريهاي صنعتي ۱۹
درصد كاهش يافت

شاخص كل قيمت توليدكننده محصوالت
مرغداريه�اي صنعت�ي كش�ور در بهار
س�ال  ١٣٩٨ب�ه ع�دد  434/72رس�يد
كه  18/93درصد نس�بت ب�ه فصل قبل
(ت�ورم فصل�ي) كاه�ش داشتهاس�ت.

ب��ه گ��زارش «مه��ر» ،ش��اخص قيم��ت
توليدكنن��ده محص��والت مرغداريه��اي
صنعت��ي كش��ور مربوط ب��ه به��ار ١٣٩٨
( )١٣٩٠=١٠٠از س��وي مركز آم��ار ايران
منتشر شد.
شاخص كل قيمت توليدكننده محصوالت
مرغداريهاي صنعتي كش��ور در بهار سال
 ١٣٩٨به عدد  434/72رس��يد كه 18/93
درصد نس��بت به فصل قبل (ت��ورم فصلي)
كاهش داشتهاست.
گروه مرغ با كاه��ش  20/65درصد و گروه
تخم مرغ با كاهش  15/63درصدي كاهش
 18/93درصدي شاخص نسبت به فصل قبل
را رقم زدهاند.
بررس��ي ش��اخص قيم��ت توليدكنن��ده
محص��والت مرغداريهاي صنعتي كش��ور
در بهار  ١٣٩٨نشان ميدهد كه استانهاي

كشور نسبت به فصل قبل با كاهش رو به رو
بوده و فقط اس��تان سيستان و بلوچستان با
افزايش همراه بودهاس��ت .بيشترين ميزان
كاهش ش��اخص كل نس��بت به فصل قبل
ب��ه ترتيب مربوط ب��ه اس��تانهاي تهران و
همدان است.
در بهار  ١٣٩٨شاخص گروه مرغ به 521/59
واحد رسيده كه نسبت به فصل قبل 20/65
درصد كاهش يافتهاست .همه اقالم اين گروه
شامل پولت ،مرغ گوش��تي و جوجه يكروزه
نسبت به فصل قبل كاهش داشتهاند.
در بهار  ١٣٩٨ش��اخص گ��روه تخم مرغ به
 252/48واحد رس��يده كه نسبت به فصل
قبل  15/63درصد كاهش يافته است .در اين
گروه تخم مرغ نطفهدار و تخم مرغ خوراكي
به ترتيب  11/79و  19/58درصد نسبت به
فصل قبل كاهش نشان ميدهد.
اين گروه شامل كود ميباشد ،در بهار ١٣٩٨
ش��اخص آن به  1325/63واحد رسيده كه
نسبت به فصل قبل  21/67درصد افزايش و
نسبت به فصل مشابه سال قبل 49/59درصد
افزايش يافتهاست.
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